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REGULAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS 
 
 
 
 

1. INSTITUIÇÃO, FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

 

 
Fica instituído o Curso de Formação de Guardas Municipais de São Pedro da Aldeia – CFGM, que 

tem por finalidade capacitar e habilitar candidatos a guardas municipais para o exercício de suas atribui-
ções legais. 

O Curso em tela tem por objeto a avaliação especial de desempenho aplicável ao candidato ao 
cargo em provimento de Guarda Municipal deste Município. 

O Curso de Formação de Guardas Municipais de São Pedro da Aldeia deverá ser ministrado durante 
o período constante no Edital de Convocação nº 01/2016.  

A aprovação no CFGM é requisito essencial para o exercício das atribuições do cargo de Guarda 
Municipal. 

 
O objetivo do Curso é promover a formação e o desenvolvimento do Guarda Municipal, proporci-

onando seu preparo para o exercício do cargo, tendo como base os fundamentos decorrentes do conceito 
de Guarda Cidadã, da convivência comunitária e direitos humanos, e dos princípios de hierarquia, disci-
plina, moral e ética. 

 
 
 

2. DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS ALUNOS 

 
Para que os objetivos da Formação sejam plenamente atingidos, proporcionando aos candidatos 

formação e aprendizagem, é necessário que tenham comportamentos de civilidade, urbanidade, boas ma-
neiras, respeitando-se uns aos outros, aos instrutores e funcionários, aos superiores, sendo convenientes 
no trajar, no sentar, no falar e na manutenção do asseio do ambiente escolar. Cortesia, boas maneiras e 
respeito revelam a origem familiar das pessoas de lares bem constituídos. Para orientação concreta neste 
aspecto comportamental, relacionamos abaixo os itens a serem cumpridos e observados pelos alunos: 

 
 Cabe ao candidato zelar pelo nome da Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia, procurando honrá-la com 
sua conduta irrepreensível e com o cumprimento dos deveres.  
 

2.1. É vedado ao candidato  

 

a) Entrar em classe ou dela sair sem estar devidamente autorizado. 

b) Ocupar-se, durante as aulas, de qualquer atividade alheia a estas, como a leitura de revistas 

e livros;  

c) Usar telefone celular em sala de aula e utilizar aparelhos eletrônicos, sem autorização; 
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d)  Usar celular, câmeras digitais, notebooks, etc., nas dependências, exceto quando devida-

mente autorizado. 

e) Trazer para o ambiente do Curso material estranho às atividades regulares deste; portar ou 

exibir revistas ou materiais pornográficos; portar ou usar armas e/ou objetos de qualquer 

espécie que coloquem em risco a integridade física e a segurança das pessoas.  

f) Promover injúrias ou calúnias contra colegas, funcionários ou professores do Estabeleci-

mento de Ensino, inclusive através da internet, ou praticar contra os mesmos, atos de vio-

lência. 

g) Praticar atos ofensivos à moral e aos bons costumes; comparecer às atividades do Curso 

sob efeito de bebida alcoólica ou outra forma de substância modificadora de comporta-

mento. 

h) Usar boné, exceto quando autorizado.  

i) Divulgar, assuntos que envolvam direta ou indiretamente o bom andamento do Curso, por 

qualquer meio de publicidade, sem autorização da Direção. 

j) Fumar na sala onde estiver sendo realizado o Curso.  

 

2.2. Deveres e responsabilidades:  
a) Ser respeitoso e cortês para com colegas, independentemente de idade, sexo, raça, cor, 

credo, religião, origem social, nacionalidade, condição física ou emocional, deficiências, 
estado civil, orientação sexual ou crenças políticas;  

b) Contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de aprendizagem colaborativo e 
seguro, que garanta o direito de todos de estudar e aprender;  

c) Compartilhar com a direção da guarda municipal e instrutores, informações sobre ques-
tões que possam colocar em risco a saúde, a segurança e o bem-estar de todos;  

d) Utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos; 
e) Reunir-se sempre de maneira pacífica e respeitando a decisão dos demais candidatos que 

não desejem participar da reunião; 
f) Ajudar a manter o ambiente livre de bebidas alcoólicas, drogas lícitas e ilícitas, substâncias 

tóxicas e armas;  

 

 
2.3. FALTAS DISCIPLINARES 

 
Além das condutas descritas a seguir, também são passíveis de apuração e aplicação de medidas 

disciplinares as condutas que a administração do curso considerem incompatíveis com a manutenção de um 
ambiente sadio ou inapropriadas ao ensino-aprendizagem, sempre considerando, na caracterização da falta, 
a reincidência do ato.  

a) Ausentar-se do recinto de curso sem prévia justificativa ou autorização da direção ou do instrutor 
titular da matéria;  
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b) Utilizar, em salas de aula ou demais locais de instrução, equipamentos eletrônicos como telefones 
celulares, pagers, jogos portáteis, tocadores de música ou outros dispositivos de comunicação e 
entretenimento que perturbem o ambiente escolar ou prejudiquem o aprendizado;  

c) Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que lhe seja alheia;  

d) Comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como, por exemplo, fazendo barulho 
excessivo durante a instrução;  

e) Desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, instrutores, funcionários ou colaboradores;  

f) Fumar cigarros, charutos ou cachimbos dentro da sala de aula ou durante a instrução;  

g) Comparecer ao curso sob efeito de substâncias nocivas à saúde e à convivência social;  

h) Expor ou distribuir materiais dentro do ambiente de instrução que violem as normas ou políticas 
oficialmente definidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública;  

j) Danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações; escrever, rabiscar ou produzir marcas 
em qualquer parede, vidraça, porta ou quadra de esportes dos edifícios e áreas usadas para instru-
ção;  

k)  Emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva ou desrespeitosa, ou apresentar 
qualquer conduta de natureza sexualmente ofensiva;  

l)  Estimular ou envolver-se em brigas, manifestar conduta agressiva ou promover brincadeiras que 
impliquem risco de ferimentos, mesmo que leves, em qualquer membro do corpo de alunos e de 
instrutores;  

m)    Provocar ou forçar contato físico inapropriado ou não desejado dentro do ambiente de instru-
ção;  

n) Consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, bebidas alcoólicas ou outras drogas 
lícitas ou ilícitas no recinto interno;  

o) Portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, ainda que não seja de fogo, na área de 
instrução;  

2.3.1. O candidato do Curso de Formação de Guarda Municipal utilizará o material fornecido pelo Muni-
cípio, que o identificará como aluno, além de outras normas e regulamentos pertinentes à conduta, ética 
e disciplina aplicáveis. 

2.3.2. Sempre que o candidato em formação descumprir normas legais e regulamentares, o responsável 
pelo setor, seja professor, instrutor, orientador, coordenador, chefe de turma, chefe de grupamento ou 
qualquer superior, o fato deverá ser comunicado formalmente à Administração do Curso de Formação, 
para as anotações de praxe, à Secretaria de Ordem Pública, para as providências administrativas pertinen-
tes a cada caso, observado, sempre, o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

2.3.3. A toda decisão administrativa proferida pela Administração do Curso de Formação, caberá recurso 
hierárquico ao Titular da Ordem Pública. 

2.3.4. O prazo para interposição do recurso de que  trata o item acima será 48 (quarenta e oito) horas 
contados da ciência da decisão. 
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2.4. Apresentação individual dos Candidatos 
 

A apresentação individual dos candidatos é um dos pontos considerados de grande importância, 

tendo em vista os aspectos educacionais que se busca promover, como higiene, boa aparência, sociabili-

dade, postura, marcialidade, dentre outros, com vista à padronização, discrição e sobriedade na apresenta-

ção individual.   

 

2.4.1. Cabelo Masculino  

(a) cortado à máquina nº 4, nas partes parietais e occipitais do crânio, isto é, na transição do couro 
cabeludo, mantendo-se bem nítidos os contornos junto às orelhas e o pescoço. 

 (b) disfarçando o corte, gradativamente, de baixo para cima, com tesoura, até a altura correspon-
dente à borda da cobertura.  

(c) na parte superior da cabeça, o cabelo deverá ser desbastado o suficiente para harmonizar-se com 
o resto do corte e com o uso da cobertura. 

 (d) o penteado não poderá cobrir a testa, ainda que parcialmente (franja). 

 (e) A nuca não deverá acabar em linha reta ou arredondada, mas ser desbastada com máquina dois. 

 (f) as costeletas poderão ter o comprimento até a altura correspondente à metade do pavilhão auri-
cular. 

 
2.4.2. Peculiaridades da Apresentação Individual Masculina 
 

a)  não são permitidos cortes raspados ou pinturas coloridas no cabelo e nas unhas.  

b) não é permitido o uso de brincos, mesmo que seja colocado esparadrapo ou outro tipo de material 
para encobrir. Assim como, o uso de piercing ou alargadores em qualquer parte do corpo. 

 c)  é permitido o uso de 01 (um) anel em apenas uma das mãos, assim como o uso de corrente fina e 
discreta, desde que fique escondida pelo uniforme. 

d)  não é permitido o uso de óculos de lentes escuras, salvo com prescrição médica. 

e)  os alunos dispensados do uso do calçado, e com o atestado médico devidamente homologado pelo 
médico do CMRJ, deverão utilizar o chinelo de borracha na cor preta. 

 

2.4.3. Apresentação Individual Feminina 
 
 (1) cabelo feminino 

 (a)  o cabelo curto quando for usado solto, deverá ter o cumprimento máximo até a altura da borda 
superior da gola do uniforme. - os cabelos médios e longos serão usados presos em coque, com 
uso obrigatório de “redinha” na cor preta para cabelos escuros e na cor marrom para cabelos cla-
ros.  

(b) o cabelo curto quando for usado solto, deverá ter o cumprimento máximo até a altura da borda 
superior da gola do uniforme. - os cabelos médios e longos poderão ser usados presos com “rabo  

 



 
 

 
 
 

   Rua Marques da Cruz, 61 – Centro – São Pedro da Aldeia – RJ - CEP: 28940-000. Tel.: (22) 2621.1559 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 

 
 

 
 
 

de cavalo” ou coque, no entanto os acessórios (elásticos, grampos e presilhas) devem ser na cor preta 
ou na cor do cabelo. 

 

2.4.4. Peculiaridades da Apresentação Individual Feminina  

a) é permitido o uso do cabelo trançado (trança africana) desde que com as pontas presas em forma 
de coque.  

b) a franja poderá ser usada quando a aluna estiver sem a boina. Estando de boina a franja deverá ser 
colocada dentro da mesma.  

c) não é permitido o uso de colar, cordão, pulseira ou tornozeleira, assim como o uso de piercing ou 
alargadores de orelha, mesmo que seja colocado esparadrapo ou outro tipo de material para en-
cobrir. 

d) é permitido o uso de corrente fina e discreta desde que fique escondida pelo uniforme. 

e) não é permitido o uso de óculos de lentes escuras, salvo com prescrição médica. Para óculos de 
grau recomenda-se o uso de armações de cores discretas. 

f) as candidatas dispensadas do uso do calçado, e com o atestado médico devidamente homologado 
pelo médico do CMRJ, deverão utilizar o chinelo de borracha na cor preta. 

 

3. FALTAS E ATESTADOS 
  
Quando o candidato não puder comparecer ao curso, deverá comunicar o fato no mesmo dia, pessoal-

mente ou por telefone fornecido pela Administração do Curso. Depois de comunicada a falta, sua justifica-
tiva deverá ser entregue por escrito, no máximo de 03 (três) dias úteis após a ocorrência. Findo este prazo, 
a justificativa não será mais considerada, inclusive, para a realização de avaliação em segunda chamada. 

O candidato deverá justificar a sua falta a qualquer atividade de avaliação, na primeira oportunidade, 
se possível com antecedência, e em último caso, no mesmo dia da falta As causas de justificativas, para fins 
disciplinares, são: 

a)  tratamento de saúde própria, comprovado pelo médico da OM;  

b) motivo de saúde de pessoa da família, uma vez comprovada a necessidade de acompanhamento 
do aluno;  

c) luto de parentes em linha direta até o terceiro grau (bisavós) ou em linha colateral até o terceiro 
grau (tios);  

d) calamidades e ocorrências julgadas pertinentes pelo diretor de ensino;  

A justificativa da falta libera o aluno das sanções disciplinares devidas, mas os pontos perdidos conti-
nuam sendo atribuídos a ele.  

A justificação da falta deverá ser feita, por escrito, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a ocor-
rência, findo o qual não será considerada, para todos os efeitos. Não serão autorizadas liberações por tele- 
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fone. O limite máximo de faltas corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do total da carga horária curri-
cular independentemente de se tratar de faltas justificadas ou não.  Atingindo este limite, o aluno será re-
provado. 

Para dispensa de atividades físicas por motivos médicos, o candidato deverá providenciar o atestado 
médico da especialidade compatível com a queixa apresentada junto ao profissional que prestou o atendi-
mento, o qual deverá ser entregue na Administração do Curso. 

 
4. TELEFONE CELULAR, APARELHOS ELETRÔNICOS E OBJETOS PARTICULARES  

 
Não é recomendada a posse, de celulares, objetos de valor ou que despertem a curiosidade, o interesse 

ou até a cobiça de terceiros, sendo a posse desses de única responsabilidade dos candidatos. Por isso, cada 
candidato deve cuidar do seu material. Em caso de extravio, a Administração Pública municipal não se res-
ponsabilizará e nem implementará nenhuma medida hostil e/ou ostensiva para reaver o bem ou o material 
extraviado.  

É proibido o uso de aparelhos celulares durante as atividades e formaturas, devendo os mesmos per-
manecer desligados, sendo passível de sanção disciplinar. 

 
5. ATENDIMENTO MÉDICO  

 
Se necessário, o candidato será encaminhado ao serviço de emergência de referência. Não há medica-

ção disponibilizada aos alunos. Cada candidato deve portar um kit com as medicações de consumo habitual, 
orientados por seus respectivos médicos (analgésico, antitérmico, anti-emético, etc), se portador de alguma 
patologia específica.  
 

 


